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ClY POEZJA SZVMBORSKIEJ MOŧE 
UCHODZIĹ ZA KONSERWATYWNĄ? 

Nie było dotąd studium litera-
turoznawczego, którego autor 
odważyłby się podjąć dyskusję 
z poezją Wisławy Szymborskiej, 
podążyć tropem jej myślenia i wy-
sunąć przeciw niemu własne argu-
menty. Pierwsza podejmująca taką 
próbę monografia dorobku pisar-
skiego Wisławy Szymborskiej 
wyszła spod pióra germanisty i od-
znacza się szczególnym, suweren-
nym spojrzeniem na tę słynącą ze 
sztuki ironii i wątpienia lirykę. 
Gerhard Bauer, znawca polskiej 
kultury, w tomie Radość pytania. 
Wiersze Wisławy Szymborskiej 
(Tłum. Łukasz Musiał, Universi-
tas, Kraków 2007) śledzi, niezlęk
niony splendorem laureatki 
Nagrody Nobla i ogromem po-
święconej jej literatury, kolejne 
etapy twórczości Szymborskiej. 
Komunikatywna, operująca 
oszczędnym zasobem środków sty-
listycznych, a mimo to zaskakują
ca oryginalną akrobatyką myślo
wą, liryka Szymborskiej sytuowana 
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jest w szerokim kontekście nie tyl-
ko polskiej i niemieckiej poezji, ale 
także literatury powszechnej i filo-
zofii. 

Książka unaocznia pewną linię 
rozwojową, poczętą z "obsesji wa-
riacji" wciąż tych samych tematów 
i technik, którą autor obrazowo po-
równuje do echa, z napięć pomię
dzy "najbanalniejszą oczywisto-
ŜciŃ", "dzieciňcym jňzykiem" 
a "wytrawnŃ filozoficzną refleksjŃ". 
Linia ta wiedzie, jak przekonuje 
autor, od płaskiego "politkiczu" 
doby socrealizmu, poprzez trochę 
jeszcze nastroszoną estetykę i emo-
cjonalne poruszenie w następnej fa-
zie oraz pełną wigoru, zuchwalą re-
fleksję filozoficzną, sięgającą po 
negację, inwersję i prowokację, aż 
po artystyczną autonomię, opano-
wanie i duchową dojrzałość "trzeŦ-
wych", a mimo to porywających 
późnych wierszy o śmierci. Przywi-
lej bardziej wyczerpującego omó-
wienia przypada tu w udziale szcze-
gólnie "udanym" i "odwaŨnym" 
utworom poetyckim. Studia nad 
długofalowymi tendencjami roz-
wojowymi co rusz okraszane są fra-
pującymi interpretacjami pojedyn-
czych utworów, ktÓrym towarzyszy 
komentarz dotyczący ich uwarun-
kowań społeczno-politycznych. 
Spoiwem studiów nad poszczegól-
nymi tomami poetyckimi jest 
w pierwszym rzędzie zainteresowa-
nie autora węzłowym punktem tej 
poezji: niesłabnącym usiłowaniem 
Szymborskiej postawienia "cağego 
Ŝwiata" pod znakiem zapytania. 
Koncentrując się - z nieznaną do-
tąd intensywnością- na tej proble-
matyce, dotyka autor istoty poezji 
Szymborskiej, jej niepowtarzalno-
ści, siły napędowej. Nie tylko tech-
nika stawiania pytań znajduje się 
w kręgu zainteresowań autora, ale 
przede wszystkim treści i implika-
cje postawionych problemów. 
OmawiajŃc je, kieruje się Bauer 
przede wszystkim własnymi filozo-
ficznymi i społecznymi zaintereso-
waniami. Pisze książkę naukową, 
ale jednocześnie bardzo osobistą, 
książkę, w której podejmuje wy-
zwania poezji Szymborskiej, podą
ża tropem jej pytań - aż do ich 
ostatecznych konsekwencji i gra-
nic. Jako jeden z nielicznych bada-
czy dzieła Szymborskiej, nie wzdra-

ga się przed poddaniem jej twór-
czości śmiałej ocenie moralnej i es-
tetycznej. Książka ta, inaczej niż 
praca Dörte Liitvogt (Untersuchun-
gen zur Poetik der Wzsława Szym-
borska, Wiesbaden 1998), której 
autor zawdzięcza wartościowe in-
spiracje, napisana została nie tylko 
dla filologów, ale dla wszystkich, 
którzy gotowi są poddać się inte-
lektualnym eksperymentom Szym-
borskiej. Godny uznania jest spo-
sób, w jaki autor prowadzi z tą 
poezją poważną dysputę światopo
glądową. W polskiej kulturze zwy
czaj prowadzenia z kobietami -
względnie z tekstami kobiet- poli-
tycznej dyskusji wydaje się jeszcze 
nie tak bardzo zadomowiony, jak 
w niemieckiej. W literaturze 
o Szymborskiej nie brakuje słów 
podziwu dla gracji (poetyckiej) 
First Lady, niekoniecznie jednak 
widzi się w niej kompetentnego 
partnera do dialogu. 

Autorowi imponuje bezspor-
nie radykalizm Szymborskiej, jej 
odwaga podważania z pozoru 
oczywistych prawd, jej drwina i ob-
razoburczość. Zatem bardziej niż 
na usystematyzowaniu jej twórczo-
ści zależy mu na uwypukleniu jej 
"odwaŨnych pomysğ·w", którym-
to jedno ze spostrzeżeń autora -
Szymborska, zupełnie w duchu 
polskiej awangardy, każe dziać się 
bezpośrednio na oczach czytelni-
ka. Bauer kieruje swoją uwagę 
szczególnie ku nielicznym wier-
szom o charakterze radykalno-po-
litycznym, wierszom o terrorze, 
torturach, wypędzeniach, zbrod-
niarzach wojennych, ubezwłasno
wolnieniu obywateli w schyłkowym 
socjalizmie. Wychodzi przy tym 
niekiedy poza domenę twardych 
dowodów i porusza się na granicy 
spekulacji. Odbiera lirykę Szym-
borskiej nie tylko w kategoriach 
abstrakcyjnej gimnastyki intelek-
tualnej, lecz przede wszystkim jako 
wyraz odpowiedzialności jednost-
ki za świat; traktuje zawarte w niej 
postulaty bardzo poważnie. W tym 
sensie jest to książka świadomie, 
a nie tylko podskórnie polityczna. 
Takie spojrzenie jest w dotychcza-
sowej literaturze przedmiotu zja-
wiskiem nieczęstym. W końcowej 
części swej monografii autor stawia 
sobie nietypowe pytanie: jakie 

istotne współczesne problemy spo-
łeczno-polityczne nie znajdują 
miejsca w poezji Szymborskiej? 
Analiza białych plam, przemilczeń 
jej poezji jest odkrywczym dokona-
niem studium. Odbywa się ona 
pod prowokacyjnym, dla polskiego 
czytelnika wręcz obrazoburczym 
hasłem: czy poezja Szymborskiej 
może uchodzić za "konserwatyw-
nŃ", a jednocześnie "piňknŃ, ale 
niegroŦnŃ"? Niepokoi autora, że 
poetka mówi o człowieku głównie 
jak o pewnym abstrakcyjnym two-
rze, bez uwzględnienia różnic 
społecznych, że nie zajmuje się 
problematycznymi aspektami ka-
pitalizmu oraz poświęca zbyt mało 
uwagi powszednim sprawom i try-
wialnym ludzkim troskom, terroro-
wi naszych codziennych interakcji. 
Autor kwalifikuje to jednak nie ja-
ko "wadň towaru", lecz raczej jako 
zgłoszenie osobistego zapotrzebo-
wania, apetytu na więcej. 

W rezultacie Bauer podkreśla 
motyw "stonowanego radykali-
zmu" tej poezji i dotyka tym bar-
dzo żywotnej kwestii, być może po 
prostu tajemnicy jej sukcesu. Jej 
potencjał wywrotowy wprzężony 
jest wszak w dalece zracjonalizo-
wany język, wolny od przesadnych 
afektów, od desperacji i "histerii", 
tak łatwo dyskredytujących kobie-
cą produkcję literacką. Szymbor-
ska broni się dzięki temu jako oso-
ba, a jej krytyka społeczna staje się 
strawna, akceptowalna. Tak była
bym skłonna rozwinąć ukute przez 
autora pojęcie "stonowanego ra-
dykalizmu", mimo iż sam autor nie 
operuje kategorią płci w odniesie-
niu do procesów produkcji i recep-
cji literackiej. W tym kontekście 
pojawia się jeszcze jeden słusznie 
przez autora wyeksponowany 
szczególny rys estetyki Szymbor-
skiej -jej powściągliwy styl, pisanie 
"bez przesady", pisanie z ogniem, 
ale niewielkim, jej zdolność kon-
trolowanego i zdyscyplinowanego 
wypowiadania się na ekstremalne 
tematy egzystencjalne bez emocjo-
nalnego wzburzenia i narcystycz-
nego samouwielbienia. Technikę 
tę, której nie poświęcono dotąd 
w literaturze przedmiotu zbyt wie-
le miejsca, określa autor (w nawią
zaniu do kategorii "chğodnego opi-
su", odnoszącej się do polskiej 
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